
Meervoudige intelligentie:  
wat is dat en wat kun je ermee? 
 

 
Hoe slim ben jij eigenlijk? Misschien vraag je je dat soms af in 
moeilijke situaties. In de jaren ’80 was er een psycholoog die de 
vraag net iets anders stelde: hoe ben je slim? 
 
Er bestaan meer intelligenties dan in IQ-testen gemeten worden. In 
verschillende gebieden in de hersenen wordt informatie verwerkt 
waarmee we in staat zijn om een probleem op te lossen of iets van 
waarde te creëren. Onze maatschappij is nu vooral gericht op taal, 
rekenen en ruimtelijk inzicht, en de laatste jaren is er ook wat 
aandacht voor EQ: inzicht in emoties en het kunnen omgaan met 
andere mensen. Maar je hebt nog veel meer tot je beschikking. 
Muzikaliteit, sportiviteit, groene vingers: het zijn allemaal talenten 
waar je veel aan kunt hebben. 
 
Rijk gevulde gereedschapskist 
 
Elke persoon beschikt over alle intelligenties, maar iedereen zal 
herkennen dat hij in de ene wat beter is dan de andere. Je hebt 
natuurlijke aanleg voor bepaalde gebieden, waardoor je er plezier 
in hebt, het meer gaat doen, er beter in wordt, meer plezier in 
krijgt, enzovoorts.  
Sommige intelligenties zijn misschien minder sterk aanwezig, 
omdat je weinig gelegenheid hebt gehad er iets mee te doen. Zo 
kan muzikale intelligentie zich enorm gaan ontwikkelen wanneer je 
een instrument leert bespelen, en krijgt naturalistische intelligentie 
meer kans om te groeien wanneer je een tuin hebt.  

 
 
Weten waar je goed in bent en wat je daarnaast ook best kan, stelt 
je in staat om creatieve oplossingen te vinden voor problemen. 
Lukt het rechtsom niet, probeer het dan een linksom. Tijdens het 
roeien bijvoorbeeld kon ik niet goed zien of ik gelijk opging met de 
vrouw voor en achter mij in de boot. Toen ik besloot te luisteren 
naar het geluid van de riemen (en onbewust mijn muzikale 
intelligentie inzette), lukte het wel om in hetzelfde tempo te roeien 
en de boot recht te houden. 

De Amerikaanse psycholoog Howard Gardner definieerde 8 
hoofdintelligenties met daaronder verschillende deelgebieden: 

• Linguïstische intelligentie: taal; retoriek, schrijfvaardigheid en 
expressie 

• Logisch-mathematische intelligentie: schoolse en dagelijkse 
rekenvaardigheid, logica, oplossen van dagelijkse problemen 

• Visueel-ruimtelijke intelligentie: ruimtelijk inzicht, artistiek 
ontwerp en werken met objecten 

• Interpersoonlijke intelligentie: sociale gevoeligheid, werken 
met mensen, overtuigen 

• Intrapersoonlijke intelligentie: zelfkennis, effectiviteit, 
persoonlijke doelen kunnen bereiken, bewustzijn van je eigen 
positie in de ruimte 

• Kinesthetische intelligentie: beweging; atletisch zijn, 
behendigheid, fijne motoriek 

• Muzikale intelligentie: gevoel voor ritme en harmonie; 
waardering van muziek, stemgebruik, compositie, een 
muziekinstrument kunnen bespelen  

• Naturalistisch intelligentie: inzicht in natuurlijke fenomenen 
en ecosystemen; natuurwetenschap, dieren- en 
plantenverzorging 



Het is ook belangrijk om te weten waar je voorkeuren liggen, om ze 
niet te verwaarlozen. Iemand met een hoge kinesthetisch 
intelligentie heeft het nodig om veel te bewegen en zal niet 
effectief zijn als hij een hele dag achter de computer zit. 
Wandelend een gesprek voeren kan letterlijk veel losmaken. 
Wanneer je echter ruzie krijgt omdat je iedereen dwingt lopend te 
vergaderen, weet je dat je erin doorschiet. Dan is het tijd om een 
andere intelligentie uit de gereedschapskist te pakken. 
 

Varifocusbril 
 
Meervoudige intelligentie is ook een speelse manier om 
onbevooroordeeld naar mensen te kijken. Het biedt mogelijkheden 
om anderen beter te begrijpen en om te gaan met verschillen. 
Waarom heb je geen klik met bepaalde mensen en lijkt wat je doet 
en zegt helemaal niet aan te komen? Het kan zijn dat die ander heel 
andere voorkeursintelligenties heeft dan jij. 
Interesses en hobby’s zijn een duidelijke hint: hardlopen, schaken, 
of schilderen bijvoorbeeld. Maar ook taalgebruik kan een 
aanwijzing zijn. Zegt iemand “ik zie het wel verschijnen” of “ik hoor 
wel wat het wordt”? Of laat je weten “welke kant het opgaat”?  
Wil je zeker weten wie je voor je hebt (als manager van een team 
bijvoorbeeld), dan kun je het beste een assessment laten doen.  
 
Het is altijd effectief om in je communicatie rekening te houden 
met de verschillende intelligenties. Al is het maar vanwege de 
afwisseling die de aandacht vasthoudt. Geen PowerPoints met 
lappen tekst dus, maar veel plaatjes. Laat mensen even opstaan en 
bewegen. Zorg voor frisse lucht en wees bewust van het effect van 
kleur en muziek in een ruimte. Werk in groepjes en houd tijd vrij 
voor zelfreflectie. Meervoudige intelligentie fungeert zo als een 
handige checklist. En hoe meer je het gebruikt, hoe slimmer je 
wordt! 
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